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DECRET DE DECLARACIÓ DE DESERT
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS AL PAVELLÓ MUNICIPAL (Ex. Núm. 2047/2019)
Fets

1. Per provisió d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2019 s'acorda iniciar l'expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte i incorporar tota la documentació
requerida per la normativa de la Llei de contractes.
2. L’àrea d’esports, com a gestora i responsable del contracte, va posar manifest la necessitat
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació dels serveis al pavelló
municipal amb dos lots: el lot 1 de serveis de realització d’activitats dirigides i el lot 2 de
serveis de manteniment del mobiliari esportiu.

6. Dins del termini de 15 dies naturals per presentar proposicions del 23 de juliol al 6 d’agost
de 2019, no s’ha presentat cap oferta a cap dels dos lots.
Fonaments de dret
-

La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
Part dispositiva
Primer. Declarar deserta la licitació de serveis al pavelló municipal com que no s’ha
presentat cap oferta.
Segon. Publicar la declaració de desert al perfil del contractant.
Tercer. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
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5. Mitjançant Decret núm. 660/2019 de 22 de juliol de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació i en la mateixa data es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Constantí l’anunci de licitació.
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4. Per part de Secretària es va informar l'aprovació de l'expedient i per part d’Intervenció es va
certificar l’existència de crèdit i es va procedir a la fiscalització prèvia de l’expedient.
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3. Es va incorporar a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que havien de regir la contractació.

-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci en
el perfil del contractant.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
L’Alcalde
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